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Tid och plats: 

 

Onsdag den 7 november 2018, klockan 13:30-16:45 , Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Daniel Jönsson (M), (§§ 138-141) 

Siv Larsson (M) 

Martin Skagerholm (M) 

Camilla Dahlström (M) 

Esbjörn Svensson (C) 

Caroline Biltmo (C) 

Marie-Louise Fredin (KD) 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Ann-Sofie Stolpe (SD) 

Lennart Ekström (SD) 

  

Ersättare: Erling Emsfors (M), tjänstgörande ersättare (§§ 142-149) 

Monika Bolling (M), Jenny Betsikokos (M) 

Sofia Sommer (M), Emma Flygare (C) 

Magnus Nilsson (KD), Ytte Hjert (L) 

Miklos Liewehr (S), Roland Nilsson (V) 

Dennis Schuller (SD), Pierre Persson (SD), (§§ 138-139) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef, Oscar Nilsson, ekonomichef (§§ 138-143) 

Mikael Torberntsson, stabschef 

Anna Bertram, verksamhetsområdeschef (§§ 138-143) 

Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef (§§ 138-139) 

Tommy Johansson, utredare (§§ 138-139, §§ 142-146) 

Tomas Carvonen, planeringsansvarig (§§ 138-145) 

Lars Persson (SD), Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

   

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Måndag den 12 november 2018 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

138 - 149 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-11-07 

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-12- 

Datum då anslaget tas ned 2018-12-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Information från kommunchef 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om skadegörelse som varit på kommunens bilar och 

skolor, samt vilka åtgärder som vidtas. 

 

Kommunchefen informerar även om hur förvaltningen har hanterat den så kallade 

”byggskandalen”. 

 

Arbetsmarknad 
Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef för inflyttning och arbete, redovisar utvecklingen på 

arbetsmarknaden avseende antal i arbete, utbildning som i försörjningsstöd. 
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§ 138 
 

Verksamhetsrapport - Arbete och företagande 
Dnr: KS 2018/00612 

Kommunstyrelsens beslut 

 Resultatutskottet  får i uppdrag att göra en analys av rapporten och återkomma till 

Kommunstyrelsen senast i januari 2019. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsrapporterna är en del av resultatstyrningen i Östra Göinge kommun. 

Ärendegången är att en verksamhetsrapport presenteras för Kommunstyrelsen, som fördelar 

rapporten till det aktuella utskottet för en politisk analys. Utskottet återkommer sedan till 

Kommunstyrelsen med den politiska analysen. Kommunstyrelsen antar sedan den politiska 

analysen och skickar den till kommunfullmäktige. 

 

Stor samstämmighet råder för rapportens analyser inom främst tre områden:  

 

1. Efterfrågan på mer samverkan över interna och externa organisationsgränser.  

Behovet av utökat samarbete framhålls såväl mellan enheter i samma 

verksamhetsområde som mellan skilda verksamhetsområden. Ett tydligt 

exempel på det senare, som uttalas från båda håll, är ett efterfrågat samarbete 

mellan Arbetsmarknadsenheten (AME) och Tillväxt och entreprenörskap, i syfte 

att öka kontaktytorna mellan kommunen och företagare, tillika lokala 

arbetsgivare. Andra möjliggörande samarbeten som nämns är grundskolans 

överbryggande kontakter med omgivande kommuners gymnasieskolor och 

AME:s konstruktiva samarbete med Arbetsförmedlingen. 

 

2. Vikten av att skapa tvärgående processer och främja kundperspektivet 

Individperspektivet genomsyrar hela beskrivningen av AME:s verksamhet. Den 

största vinnaren på detta angreppssätt är göingebon själv. I stället för att olika 

kommunala funktioner agerar parallellt och ovetande om varandra, ökar 

värdeskapandet för kunden genom gemensamma processer. Processynsättet ger 

också fördelar i förvaltningens agerande utifrån politiska styrdokument. Genom 

att överbrygga interna organisationsgränser och arbeta i gemensamma processer 

ökar både samsyn, effektivitet och graden av måluppfyllelse.  

 

3. Högre precision i måluppfyllnad genom tydliga mål och relevanta indikatorer 

En jämförelse mellan innehållet i rapportens tre resultat- och analysdelar gör det 

tydligt att uppdraget med att öka göingebornas grad av egen försörjning, har 

varit lättare att följa upp än arbetet kring företagande och platsens attraktivitet. 

Detta påverkas sannolikt av en större tydlighet i styrdokument och strategi som 
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styr arbetsmarknadsarbetet, än i styrsignalerna för företagande och platsens 

attraktivitet. För de två senare områdena saknas strategier med samma tydlighet 

som ”Vägen till arbete” skapar. En ökad klarhet i efterfrågade effekter av 

näringslivsarbetet eller tydlighet i vad som egentligen avses med ”platsens 

attraktivitet” och ”stolt göing” skulle kräva mindre andel av egna tolkningar 

från verksamheterna. Det skulle också förtydliga bilden av vilka aktörer som 

faktiskt kan och bör bidra till måluppfyllnaden och därmed också ge större 

möjlighet till kraftsamling i själva arbetet fram emot målet. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 22 oktober 2018 

 Verksamhetsrapport 2018 Arbete och företagande 
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§ 139 
 

Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd - 
boendekostnader 
Dnr: KS 2018/01733 

Kommunstyrelsens beslut 

  Följande förslag till tillägg i riktlinjerna för försörjningsstöd antas: 

 Försörjningsstöd beviljas inte för kostnader för stadigvarande boende som 

 bedöms vara påtagligt skadligt och olämpligt för den enskilde. 

 Den enskilde har fyra månader på sig, från det att bedömningen att dennes val 

 av boende är påtagligt skadligt och olämpligt gjorts, att finna ett annat lämpligt 

 boende. Om så inte har skett efter fyra månader avslås ansökan. 

 Vid behov kan bistånd beviljas för deposition av hyra eller hyresgaranti om det 

 krävs för att den enskilde ska kunna flytta in i ett boende som bedöms som 

 lämpligt. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har under en lägre period uppmärksammat ett mönster att 

bostadssökande hänvisas av socialförvaltningar i andra kommuner till hyresvärdar i Östra 

Göinge kommun. Detta trots att de hänvisade boendena är påtagligt skadliga och olämpliga 

för den enskilde. Detta sker på ett systematiskt och konsekvent sätt, då den övervägande 

delen av antalet ansökningar om försörjningsstöd för boendekostnader som kommer in till 

enheten för ekonomiskt bistånd utgörs av personer som nyligen flyttat till Östra Göinge 

kommun. Kännetecknande för personer som hänvisas till boende i Östra Göinge kommun av 

andra kommuner är att de uppbär försörjningsstöd och/ eller är nyanlända i Sverige samt har 

en mycket svag förankring på bostads- och arbetsmarknaden. Det handlar om personer med 

missbruksproblem, med olika psykiska funktionsnedsättningar, stora barnfamiljer, 

ensamstående m.fl. En betydande andel av de som flyttar in till Östra Göinge kommun blir 

föremål för olika insatser och utredning från enheten för individ- och familjeomsorg. Den 

gemensamma nämnaren för denna i övrigt mycket heterogena grupp av människor är även att 

deras möjligheter att bli självförsörjande på sikt är väldigt begränsade. Detta får både på kort- 

och lång sikt stor påverkan på kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

 

Denna utveckling måste bromsas.  

 

I socialtjänstlagen betonas att socialtjänsten skall bygga på respekt för den enskildes 

självbestämmande och integritet. Det betyder emellertid inte att socialtjänsten skall vara 

kravlös eller att den utan vidare skall acceptera ett beteende från den enskildes sida som 
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framstår som klart självdestruktivt. Denna fråga har prövats av förvaltningsdomstolar vid ett 

flertal tillfällen. En kommun kan neka försörjningsstöd för kostnader för stadigvarande 

boende om den enskilde inte accepterar ett annat val av bostad för att komma bort ifrån en 

boendemiljö som är klart olämplig för denne. Sådana boenden kan endast tolereras som 

tillfälliga i avvaktan på bättre boenden (se bland annat Regeringsrättens beslut 3745-1987 

samt kammarrätten i Göteborgs dom 1405-04). 

 

Därför föreslås ett antal förändringar i kommunens riktlinjer för försörjningsstöd i syfte att 

förebygga att kommuninvånare bor i bostäder som är uppenbart olämpliga för dem utifrån 

socialtjänstlagens krav. 

 

Om den enskildes val av stadigvarande bedöms vara påtagligt skadligt och olämpligt för 

denne ska inte försörjningsstöd beviljas. Istället ska den enskilde få fyra månader på sig att 

finna ett annat lämpligt boende. Om så inte sker kommer ansökan att avslås. Om ett lämpligt 

boende hittas kan Östra Göinge kommun vid behov bevilja bistånd för att betala deposition 

för de första hyrorna i den nya bostaden eller gå i borgen för hyran, så kallad kommunal 

hyresgaranti. Utöver detta bistår kommunen den enskilde med information och tips i hur 

denne kan finna och söka bostäder. 

 

Utöver detta bör Östra Göinge kommun kraftfullt markera mot de socialförvaltningar i andra 

kommuner som hänvisar bostadssökande till olämpliga boenden i denna kommun, samt 

informera dem om att ansökningar om försörjningsstöd för dessa boenden i fortsättningen 

kommer att avslås. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Anders Bengtsson (S) yrkar i första hand att ordförandens förslag återremitteras till 

förvaltningen för att mer underlag ska tas fram. 

Anders Bengtsson (S) yrkar i andra hand att ordförandens förslag avslås. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från denne själv, ett yrkande om återremiss och ett 

avslagsyrkande från Anders Bengtsson (S) 

 

Ordföranden ställer förslaget om att ärendet ska avgöras vid sittande sammanträde mot 

yrkandet om återremiss. 

 

Ordföranden finner att styrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Anders Bengtsson (S) yrkande att avslå ordförandens 

förslag. 

 

Ordföranden finner att styrelsen har beslutat att bifalla ordförandens förslag. 

 

Anders Bengtsson (S) begär votering. 

 

 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2018-11-07 

Sida 9/26 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Votering 
Ordföranden förklarar att den som är för ordförandens förslag röstar JA, medan den som är 

för Anders Bengtssons (S) avslagsyrkande röstar NEJ. 

 

Ledamöter   Röst 

Patric Åberg (M)  JA 

Daniel Jönsson (M)  JA 

Siv Larsson (M)  JA 

Martin Skagerholm (M)  JA 

Camilla Dahlström (M)  JA 

Esbjörn Svensson (C)  JA 

Caroline Biltmo (C)  JA 

Marie-Louise Fredin (KD)  JA 

Anders Bengtsson (S)  NEJ 

Sven-Arne Persson (S)  NEJ 

Susanne Karlsson (S)  NEJ 

Ann-Sofie Stolpe (SD)  JA 

Lennart Ekström (SD)  JA 

 

Ordföranden finner att styrelsen med röstsiffrorna 10 för JA och 3 för NEJ har beslutat att 

bifalla ordförandens förslag. 

 

Reservationer 
Anders Bengtsson, Sven-Arne Persson och Susanne Karlsson (samtliga S) reserverar sig mot 

förslaget. 

 

Protokollsanteckning 
Roland Nilsson (V) lämnar en protokollsanteckning att bifoga protokollet lydande ”Jag 

stödjer socialdemokraterna då vänstern också vill avslå förslaget”. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, daterad den 26 oktober 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Cecilia Flood 

Branislav Nikolic 
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§ 140 
 

Reviderad Mål- och resultatplan 2019 med flerårsplan 2020-
2021 
Dnr: KS 2018/01028 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Skattesatsen fastsätlls till 20,99 per skattekrona för år 2018, d.v.s. en oförändrad 

skattesats. 

 Reviderad mål- och resultatplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 inklusive drifts-, 

investerings-, resultat-, kassaflödes- och balansbudget, fastställs. 

 Kommunstyrelsen ges rätt att under 2018 nyupplåna totalt 130 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har även rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande 

belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den beslutade mål- och resultatplanen för 2016-2019 framskrivs och uppdateras med aktuell 

skatteunderlagsprognos samt är uppräknad med aktuella volymer enligt aktuell 

befolkningsprognos. 

 

Yrkande på sammanträdet 
Anders Bengtsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 24 oktober 2018 

 Reviderad mål- och resultatplan 2018 med flerårsplan 2020-2021 
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§ 141 
 

Partiell inlösen pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) 
Dnr: KS 2018/01708 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Partiell inlösen av pensionsskuld (ansvarsförbindelsen) med 21 miljoner kronor 

inklusive löneskatt genomförs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun hade den 31 augusti 2018 en ansvarsförbindelse som uppgick till 

251,8 miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen är pensionsskuld för intjänad pensionsrätt till och 

med den 31 december 1997, för vilken inga avsättningar gjorts löpande. Ansvarsförbindelsen 

betalas ut när 

intjänad pensionsrätt ska tas ut, vilket är när en person med intjänad pensionsrätt går i 

pension. 

 

Intjänad pensionsrätt från och med 1998 avsätts och försäkras fortlöpande, vilket innebär att 

pensionsskulden inte ökar. Den regleras vid intjänandet av lön och inte vid utbetalning av 

pension som före 1998. 

 

Östra Göinge kommun har placerade medel för att täcka delar av ansvarsförbindelsen. Dessa 

medel uppgår per den 31 augusti 2018 till 45,9 miljoner kronor vilket motsvarar 18,2 % av 

ansvarsförbindelsen (Den 31 augusti 2017 var placeringen 14,4 % av ansvarsförbindelsen). 

 

Att lösa in delar av ansvarsförbindelsen gör att Östra Göinge kommuns skulder till sina 

pensionstagare minskar, då KPA Pension förvaltar medel och senare reglerar skulderna. För 

närvarande är Östra Göinge kommuns likviditet god och en partiell inlösen kommer inte att 

finansieras med nyupptag av lån. 

 

Inlösen av pensionsskuld får resultateffekt det året man gör inlösen. Det kommer även få en 

positiv framtida påverkan på resultatet då utbetalningarna minskar. Enligt nytt förslag till 

kommunal redovisningslag kommer resultatpåverkan i framtiden att försvinna. Dock innebär 

en minskning av skulden att de årliga inbetalningarna till pensioner minskar. Inlösen av 

pensionsskuld ska i allt väsentligt jämställas med en avbetalning av en skuld. 

 

Observera att för mottagaren av pensionsutbetalning märks ingen skillnad, varken i beloppens 

storlek eller i avsändare, då KPA Pension redan idag administrerar pensionerna åt Östra 

Göinge kommun. 

 

Östra Göinge kommun har gjort liknande partiell inlösen av pensionsskuld år 2016 med 45 

miljoner kronor, samt 2017 med 30 miljoner kronor. 
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Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 24 oktober 2018 
 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 142 
 

Yttrande över Mottagandeutredningens betänkande (SOU 
2018:22) och kompletterande promemoria från 
Justitiedepartementet. 
Dnr: KS 2018/00843 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med förslag till yttrande över 

mottagandeutredningens betänkande (SOU 2018:22). 

- Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med förslag till yttrande över 

departementspromemoria: Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun har fått Mottagandeutredningens betänkande ”Ett ordnat mottagande - 

gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” på remiss. Mottagandeutredning-

ens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för motta-

gande och bosättning av asylsökande och nyanlända. 

 

Inom Justitiedepartementet har därefter en kompletterande promemoria tagits fram. Prome-

morian är en komplettering av mottagandeutredningens förslag i den del som avser egenbo-

sättning för asylsökande. Avsikten är att promemorian ska läsas tillsamman med utredningens 

betänkande för att frågan om asylsökandes boende ska få en allsidig belysning vid remitte-

ringen. 

 

Remissvaren avseende både Mottagandeutredningens betänkande och den kompletterande 

promemorian ska ha inkommit till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 november 

2018. 

 

Yrkande på sammanträdet 
Anders Bengtsson (S) yrkar ändring på ordförandens förslag till förmån för sitt eget förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från ordföranden och ett ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen bifaller ordförandens 

förslag. 
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Reservationer 
Anders Bengtsson, Sven-Arne Persson och Susanne Karlsson (samtliga S) reserverar sig mot 

beslutet. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Mottagandeutredningens betänkande (SOU 2018:22): 

https://www.regeringen.se/496383/contentassets/fd9afaf058b144d5b719c56f56cb732f

/ett-ordnat-mottagande--gemensamt-ansvar-for-snabb-etablering-eller-atervandande-

sou-201822.pdf 

 Justitiedepartementets kompletterande promemoria 

 Förslag till yttrande över mottagandeutredningens betänkande (SOU 2018:22). 

 Förslag till yttrande över justitiedepartementets kompletterande promemoria  
 

Beslutet skickas till: 

Elektroniskt: A.remissvar@regeringskansliet.se 

På papper: Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm 
 
 

 

  

https://www.regeringen.se/496383/contentassets/fd9afaf058b144d5b719c56f56cb732f/ett-ordnat-mottagande--gemensamt-ansvar-for-snabb-etablering-eller-atervandande-sou-201822.pdf
https://www.regeringen.se/496383/contentassets/fd9afaf058b144d5b719c56f56cb732f/ett-ordnat-mottagande--gemensamt-ansvar-for-snabb-etablering-eller-atervandande-sou-201822.pdf
https://www.regeringen.se/496383/contentassets/fd9afaf058b144d5b719c56f56cb732f/ett-ordnat-mottagande--gemensamt-ansvar-for-snabb-etablering-eller-atervandande-sou-201822.pdf
mailto:A.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 143 
 

Kommunstyrelsens ansvarsområde fördelat på beredande 
utskott 
Dnr: KS 2018/01761 

Kommunstyrelsens beslut 

  Förslag till ansvarsfördelning mellan utskotten fastställs. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av förändrad utskottsorganisation i kommunstyrelsen föreligger följande 

förslag till ansvarsfördelning mellan utskotten: 

 

Planeringsutskottet: 

Planering och beredning av ärenden som inte hänför sig till något annat utskott. 

 

Resultatutskottet: 

Analys, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. 

 

Individutskottet: 

Beredning och beslut i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.  

 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt,, daterad den 30 oktober 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Stab 
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§ 144 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
gällande skolan 
Dnr: KS 2017/02039 

Kommunstyrelsens beslut 

  Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 1 november 2018, antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Inom verksamhetsområde Familj och utbildning har verksamhetsområdeschefen tidigare haft 

direkt ansvar över rektorer och förskolechefer inom grundskolan och förskolan. Nu har en 

avdelningschef för både grundskola och förskola tillsatts. Därför föreslås det nu att 

avdelningschefen övertar verksamhetsområdeschefens delegation att besluta om fördelning 

av elever i grundskolan, fördelning av timplanens timmar mellan årskurser, beslut om rätt till 

placering vid avvikelser från riktlinjer samt beslut i ärenden om kränkande behandling.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 november 2018 

 Förslag till reviderad delegationsordning, daterat den 1 november 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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§ 145 
 

Ny överenskommelse gällande finansiering av färdtjänst 
Dnr: KS 2016/01746 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse med Region Skåne rörande en ny 

finansieringsmodell av färdtjänst med ikraftträdande den 1 januari 2019 och med 24 

månaders uppsägning. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagarna ansvarar Östra Göinge kommun för att 

kommuninvånarnas behov av färdtjänst och riksfärdtjänst tillgodoses. Dessa båda delar är en 

del av kollektivtrafiken och kommunen får, efter särskild överenskommelse, överlåta sina 

uppgifter till regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

 

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och Östra Göinge har, genom 

tidigare tecknat avtal överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i kommunen till Region 

Skåne. Eftersom inte alla kommuner i Skåne har överlåtit verksamheten till Region Skåne 

finansieras den överlåtna verksamheten genom att kommunerna utger ett bidrag till Region 

Skåne. Denna princip fanns med i det ursprungliga avtalet som tecknades 2009/2010 och vid 

en justering av avtalet år 2015 tillämpades samma princip. Vid detta tillfälle var man också 

överens om att parterna skulle se över såväl modell som nivåer i syfte att säkerställa 

grunderna för verksamhetens finansiering på längre sikt. Översynen skulle ha varit klar senast 

inför år 2018, men parterna nådde inte riktigt ända fram i diskussionerna varför en tillfällig 

överenskommelse tecknades för år 2018. I praktiken innebar den tillfälliga lösningen att den 

totala ersättningsnivån behölls men fördelningen mellan kommunerna förändrades så att den 

mer speglade den reella kostnadsfördelningen mellan kommunerna. För Östra Göinge 

kommun innebar det en uppräkning med ca. 1 miljon kronor på årsbasis. Totalsumman för 

2018 landade på drygt 4,2 miljoner kronor. 

 

Region Skånes Serviceresor är inne en strukturell förändringsprocess med målet att öka 

kvaliteten i syfte att få nöjdare kunder. Under de senaste åren har flera kvalitetshöjande 

förbättringar gjorts, men dessa satsningar medför dock även en kostnadshöjning. Det nu 

framlagda avtalet innebär att Östra Göinges bidrag kommer att motsvara de faktiska 

kostnaderna för färdtjänsten i den egna kommunen. Redan idag har kommunen relativt 

många färdtjänstresor som gör att kostnadsläget blir högt. Även vid genomförda 

effektiviseringar och samordningar kommer kommunens kostnader att öka de närmaste åren. 

Förutom kvalitetshöjningarna så kommer allt fler äldre att vara i behov av färdtjänst, vilket 

leder till en ökning på kostnadssidan för kommunen. Prognosen för år 2019 pekar på en 

beräknad kostnad på ca. 4,9 miljoner för Östra Göinge kommun. 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2018-11-07 

Sida 18/26 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

Med det nya avtalet är parterna eniga om att Östra Göinge kommun ska fortsätta utge bidrag 

till dess förutsättningarna för Region Skåne att med egna medel finansierar övertagen 

verksamhet föreligger eller att ansvaret för verksamheten återgår till kommunen.  Genom 

överenskommelsen säkerställs att finansieringsansvaret fullt ut sammanfaller med det 

överlåtna ansvaret. Kostnaderna är fördelade på myndighetsutövning, beställningscentral, 

trafikkostnader och övergripande kostnader. Utöver att en reviderad modell för 

bidragsberäkning införs, förtydligas och stärks även kommunikationen och dialogen mellan 

parterna. 

 

Den nuvarande finansieringslösningen mellan Region Skåne och Östra Göinge kommun 

upphör att gälla 2018-12-31. Den nya överenskommelsen träder i kraft 2019-01-01 och gäller 

därefter tills vidare med en av kommunen vald uppsägningstid på 24 månader. Bedömningen 

är att denna uppsägningstid behövs för att säkerställa möjligheterna att kunna hantera 

övergångslösningar för verksamheten.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 11 oktober 2018 

 Avtal: Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt 

färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Skånetrafiken 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Monika Dahl, verksamhetsområdeschef 
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§ 146 
 

Sammanträdesdagar 2019 för Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen med utskott 
Dnr: KS 2018/01777 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar nedanstående förslag till sammanträdesdagar under 2019 för 

Kommunstyrelsen, planeringsutskottet, resultatutskottet och individutskottet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige antar nedanstående förslag till sammanträdesdagar under 2019 

för Kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Datum Tid Lokal Datum Tid Lokal 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 
Torsdag  

2019-01-30 

18:30 Sessionssalen Onsdag  

2019-01-16 

13:30 Sessionssalen 

Torsdag  

2019-02-28 

18:30 Sessionssalen Onsdag  

2019-02-13 

13:30 Sessionssalen 

Torsdag  

2019-03-28 

18:30 Sessionssalen Onsdag  

2019-03-13 

13:30 Sessionssalen 

Torsdag  

2019-04-25 

18:30 Sessionssalen Onsdag  

2019-04-10 

13:30 Sessionssalen 

Tisdag  

2019-05-28 

18:30 Sessionssalen Onsdag  

2019-05-15 

13:30 Sessionssalen 

Onsdag  

2019-06-19 

18:30 Sessionssalen Onsdag  

2019-06-12 

13:30 Sessionssalen 

Torsdag  

2019-09-26 

18:30 Sessionssalen Onsdag  

2019-09-11 

13:30 Sessionssalen 

Torsdag  

2019-10-24 

18:30 Sessionssalen Onsdag  

2019-10-16 

13:30 Sessionssalen 

Torsdag  

2019-11-28 

18:30 Sessionssalen Onsdag 

 2019-11-13 

13:30 Sessionssalen 

Torsdag  

2019-12-19 

18:30 Sessionssalen Onsdag 

 2019-12-11 

13:30 Sessionssalen 
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Datum Tid Lokal Datum Tid Lokal 

Planeringsutskottet Resultatutskottet 
Onsdag  

2019-01-30 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-01-30 

13:00 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-02-27 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-02-27 

13:00 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-03-27 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-03-27 

13:00 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag  

2019-04-30 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag  

2019-04-30 

13:00 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-05-29 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-05-29 

13:00 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-08-28 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-08-28 

13:00 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-10-02 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-10-02 

13:00 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-10-23 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag 

2019-10-23 

13:00 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-11-27 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-11-27 

13:00 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-12-18 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Onsdag  

2019-12-18 

13:00 Mötesrum 

Breanäs 

 

Datum Tid Lokal 

Individutskottet 
Tisdag 

2019-01-15 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag 

2019-02-12 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag 

2019-03-12 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag 

2019-04-09 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag 

2019-05-14 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag 

2019-06-11 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag 

2019-07-09 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag 

2019-08-13 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag 

2019-09-10 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag 

2019-10-15 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag 

2019-11-12 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 

Tisdag 

2019-12-10 

08:30 Mötesrum 

Breanäs 
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Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 5 november 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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§ 147 
 

Hemställan om utredning gällande upphandling av 
kommunala byggprojekt 
Dnr: KS 2018/01783 

Kommunstyrelsens beslut 

 Anders Bengtssons, Sven-Arne Perssons och Susanne Karlssons (samtliga S) förslag 

avslås. 
 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kristianstadsbladet har granskat Östra Göinge kommuns tillämpning av ramavtal avseende 

byggarbeten under perioden 2012 – 2018 och har därvid blottlagt brister, som inte upptäckts 

tidigare. Granskningen visar på felaktiga avrop från ramavtal vid fem (5) tillfällen under sex 

(6) år, d v s under den aktuella perioden. 

 

Med anledning av granskningens resultat har förvaltningen vidtagit ytterligare ett antal 

åtgärder, utöver de som vidtagits redan tidigare under året. Därtill har kommunchefen begärt 

att kommunrevisionen ska genomföra en granskning av förvaltningens arbetssätt, regler och 

rutiner i samband med upphandlingar av och avrop från ramavtal. Denna begäran har 

kommunfullmäktiges presidium ställt sig bakom varför den omedelbart har hörsammats av 

kommunrevisionen, som redan påbörjat sitt arbete. För granskningen kommer 

kommunrevisionen att anlita det fristående revisionföretaget EY:s konsulter. 

 

Anders Bengtsson, Sven-Arne Persson och Susanne Karlsson (samtliga S) föreslår att 

kommunstyrelsen ska anlita en extern konsult för att genomföra en oberoende granskning 

med anledning av vad som framkommit i Kristianstadsbladets artiklar. Detta förslag är 

genom kommunrevisionens beslut redan tillgodosett. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Anders Bengtsson (S) yrkar avslag på ordförandens beslut till förmån för sitt eget förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från denne själv ett avslagsyrkande från Anders 

Bengtsson (S) till förmån för sitt eget förslag. 

 

Ordföranden finner att styrelsen har beslutat att bifalla ordförandens förslag. 



  

 

Protokoll Kommunstyrelsen 

2018-11-07 

Sida 23/26 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

Anders Bengtsson (S) begär votering. 

 

 

Votering 
Ordföranden förklarar att den som är för ordförandens förslag röstar JA, medan den som är 

för Anders Bengtssons (S) avslagsyrkande röstar NEJ. 

 

Ledamöter   Röst 

Patric Åberg (M)  JA 

Erling Emsfors (M)  JA 

Siv Larsson (M)  JA 

Martin Skagerholm (M)  JA 

Camilla Dahlström (M)  JA 

Esbjörn Svensson (C)  JA 

Caroline Biltmo (C)  JA 

Marie-Louise Fredin (KD)  JA 

Anders Bengtsson (S)  NEJ 

Sven-Arne Persson (S)  NEJ 

Susanne Karlsson (S)  NEJ 

Ann-Sofie Stolpe (SD)  JA 

Lennart Ekström (SD)  JA 

 

Ordföranden finner att styrelsen med röstsiffrorna 10 för JA och 3 för NEJ har beslutat att 

bifalla ordförandens förslag. 

 

Reservationer 
Anders Bengtsson, Sven-Arne Persson och Susanne Karlsson (samtliga S) reserverar sig mot 

förslaget. 

 

Protokollsanteckning 
Roland Nilsson (V) lämnar en protokollsanteckning att bifoga till protokollet enligt följande 

lydelse: ”Vänsterpartiet har också lämnat in en hemställan om en utomstående granskare. Då 

denna hemställan av formella skäl inte behandlas så instämmer jag i socialdemokraternas 

reservation”. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsledning, daterad den 6 november 2018 

 Anders Bengtssons, Sven-Arne Perssons och Susanne Karlssons hemställan, inkom 

den 2 november 2018 

 Redovisning av vidtagna och beslutade åtgärder vid förvaltningen 
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Beslutet skickas till: 

Anders Bengtsson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Susanne Karlsson (S) 
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§ 148 
 

Delegationsbeslut för redovisning i november månad 2018 
Dnr: KS 2018/00013 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit en del av sin beslutanderätt till utskott, enskilda 

förtroendevalda och tjänstemän. Styrelsen kan inte häva ett delegerat beslut men kan 

närsomhelst återta delegationen. Samtliga delegationsbeslut ska redovisas styrelsen vid de 

månatliga sammanträdena. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 2 november 2018 

 Försörjningsstöd maj 2018 

 Försörjningsstöd flykting maj 2018 

 Delegationsbeslut FN Sol Maj 2018 

 Delegationsbeslut LSS Maj 2018 

 Förhandsbedömning maj 2018 

 Förhandsbedömning flykting maj 2018 

 Vårdkostnadsstatistik maj 2018 

 Utredning behandling maj 2018 

 Delegationslistor ÄO augusti 2018 

 Delegationslistor ÄO september 2018 

 Delegationsbeslut ÄO jämkning augusti 2018 

 Delegationsbeslut ÄO jämkning september 2018 

 Placering förskola och fritidshem oktober 2018 

 Placering fritidshem september 2018 

 Placering förskola september 2018 

 GUC delegationsbeslut oktober 2018 

 Vårdkostnadsstatistik augusti 2018 

 Delegationsbeslut FN SoL augusti 2018 

 Delegationsbeslut LSS augusti 2018 

 Förhandsbedömning augusti 2018 

 Försörjningsstöd augusti 2018 

 Försörjningsstöd flykting augusti 2018 

 Utredning behandling augusti 2018 

 Delegationsbeslut i Public 360 i september och oktober 2018 
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§ 149 
 

Meddelande till Kommunstyrelsen för redovisning i 
november 2018 
Dnr: KS 2018/00028 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterat den 6 november 2018 

 Inkomna synpunkter 
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